Moet u ook wel eens nee
zeggen tegen nieuwe klanten
omdat uw monteurs geen
tijd hebben?
Beheer CV-ketels op afstand en rijd
alleen uit als het nodig is. Zo houdt
u tijd over voor nieuwe klanten.
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Wilt u ook
•

gemiddeld 1 rit per 2 jaar per klant besparen t.o.v.
jaarlijks onderhoud?

•

20% van de ritten op avond- en weekenduren voorkomen?

•

een hogere first time fix bereiken?

•

uw klanten proactief helpen?

•

meer klanten bedienen?

De CV Monitor geeft u
•

onderhoudsmeldingen
Krijg een seintje dat het tijd is voor onderhoud op basis van
branduren en starts.

•

waarschuwingsmeldingen
Ontdek lage waterdruk of een verslechterd expansievat direct.

•

storingsmeldingen
Begrijp wat er aan de hand is voordat u op locatie bent.

Hoe werkt de CV Monitor?
De CV Monitor bestaat uit een kleine module die u op de CV-ketel van
uw klant aansluit en een online platform. Via uw telefoon, tablet of
desktop wordt u direct op de hoogte gehouden van de status van alle
aangesloten CV-ketels.

Installeren binnen 5 minuten
1.

Sluit de CV Monitor aan op de CV-ketel.

2. Scan de QR-code en vul de gegevens van de ketel in.
3. De module maakt zelf verbinding.
4. U bent binnen 5 minuten klaar om meldingen te ontvangen!
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Monitoren via online platform
•

Beheer op afstand met alle meldingen op één plek

•

Analyseer historische data uit de CV-ketels voor
nog efficiënter onderhoud

•

Scan de QR-code op de CV Monitor en bekijk
direct de historie van de ketel

•

Bewaar verrichte werkzaamheden en onderhoud
bij de ketelgegevens

•

Altijd en overal toegang via desktop, tablet en telefoon

Zelf uw meldingen instellen
•

Kies of u meldingen wilt ontvangen via email, SMS of uw ERP.

•

Kies de drempelwaarde: wilt u bijvoorbeeld een bericht ontvangen bij een waterdruk
van 1 Bar of 0,7 Bar?

Automatisch uw klant mailen
De CV Monitor kan automatisch een mail met uw tekst, logo en een instructievideo sturen bij
werkzaamheden die de klant simpel zelf kan doen, zoals het bijvullen van het water.

Klantervaring
“Bij Freek van Os onderhouden wij jaarlijks duizenden toestellen. Als
installatiebedrijf lopen we tegen een paar problemen aan. We zitten
middenin de energietransitie en er wordt ontzettend veel gevraagd van
installatiebedrijven. En ieder jaar gaan er meer mensen de branche uit,
dan dat er de branche inkomen. Wij zochten naar een oplossing om met
dezelfde hoeveelheid mensen meer werk te kunnen verzetten.
De CV Monitor is echt het ei van Columbus. Dat kastje hang je onder
de CV ketel. Je plugt ‘m in en hij begint data te versturen en je hebt al
je informatie die je nodig hebt om je klant te ontzien als het gaat om
storingen of je onderhoud in te plannen.
Merkonafhankelijk, geen netwerk van de klant, als je een manier zoekt

Harm van Os

om informatie naar je toe te halen als middelgroot installatiebedrijf,

Directeur van Freek van Os

is dit echt een aanrader.”

Voorschoten
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De meest veelzijdige oplossing voor Beheer op Afstand

√ Onafhankelijk van CV-ketel fabrikant
De CV Monitor ondersteunt het OpenTherm protocol en het EMS protocol
van Nefit/Bosch. Zowel nieuwe als oude ketels kunnen aangesloten worden.

√ Geen slimme thermostaat nodig
De CV Monitor werkt met alle thermostaten. Uw klant heeft geen nieuwe,
dure apparatuur nodig.

√ Stabiele internetverbinding
De CV Monitor maakt gebruik van het Narrowband Internet
of Things (NB-IoT) netwerk, niet van de WiFi van de klant.
Dat betekent: makkelijker installeren en altijd een stabiele
verbinding.

√ Privacy voor u en uw klant
Alle informatie wordt goed beveiligd opgeslagen op datacenters
binnen de Europese Economische Ruimte. Persoonsgegevens
worden in aparte systemen verwerkt.

√ Toekomstbestendig
Hoewel de CV Monitor nu CV-ketels uitleest, zullen in de toekomst
ook warmtepompen en zonnepanelen toegevoegd worden aan het online
platform. Zo kunt u alle apparaten op één plek monitoren.

Hoeveel tijd kunnen uw monteurs aan nieuwe klanten gaan besteden?

U kunt de CV Monitor geheel vrijblijvend uitproberen of een demo
aanvragen. Graag vertel ik u meer over alle mogelijkheden.
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